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Verslag bestuursvergadering dinsdag 25 januari 2022, 16.00 uur ONLINE
Aanwezig: Jacques van de Minkelis (voorzitter), Alie Stout, Adrie Teeuw, Leen van Wingerden,
Annette van Dijk (notulist)
Afwezig m.k.: Hannie Bot

1.

Welkom en opening

2.

Verslag bestuursvergadering 26 oktober 2021
We lichten de ‘pijlpunten’ uit:
- Inmiddels is er een online overleg geweest met de gemeente (Trudy Baggerman en Evelien van der
Lende) op 14 december. Het verslag hiervan is doorgestuurd aan bestuur en gemeente.
- De uitnodiging van Jan Trapman (SWHG) voor een overleg op 14 januari is vanwege de
coronamaatregelen afgezegd. Een nieuwe vergadering wordt gepland, waarschijnlijk in maart.
- Huis van Morgen. Inmiddels is er reactie ontvangen op onze brief en is dit ook besproken tijdens het
online overleg in december met Trudy en Evelien. Jacques geeft aan dat er regionaal ook weinig
beweging in zit.
- LIA. Jacques heeft nog geen voorzet gegeven van 5 actiepunten. Wil dit met Trudy bespreken bij het nog
te plannen ‘koffiemoment’.
- Jacques heeft contact opgenomen met Jeanette Verzijl. Daar is nog geen reactie op gekomen.
- Leen heeft artikel KBO doorgestuurd.
- 19 oktober hebben we overleg gehad met Jan Duijzer over afval- en grondstoffenbeleid. Hiervan hebben
wij inmiddels een verslag, tevens formeel antwoord op onze brief, ontvangen. Jacques heeft dit niet
gezien. Annette stuurt dit nog door.
- Voorstel datum overleg 2022 portefeuillehouders (26 september) is inmiddels doorgestuurd.
- Giessenhofbon is door Annette bezorgd bij de winnaar.

3.

Postlijst
Van deze uitgebreide lijst lichten we er enkele uit:
- Participantenraad. Wijziging van 9 naar 2 maart vanwege biddag. Nog geen reactie hierop gekregen. We
gaan deze datum dan ook zo communiceren. Alie is er dan niet. Leen heeft inmiddels de datum
doorgegeven aan mw. De Bruyn, maar daarop is nog geen antwoord gekomen. We wachten het nog af.
- Verzoek om advies van Regionale WMO-Adviesraad over Drechthoppervervoer door te sturen naar eigen
wethouder. Inmiddels is er ook reactie vanuit SDD. Advies wordt opgevolgd: Drechthopper gaat weer
toegankelijk gemaakt worden voor alle 75-plussers, plus wie jonger is met een indicatie.

4.

LIA – afstemmen prioriteiten, ook met gemeente
Zie boven, onder verslag bestuursvergadering 26-10

5.

Regionale ontwikkelingen Drechtsteden
Jacques is gisteren bij een wethouder in Ablasserdam, Kees Jongmans, geweest om te spreken over de rol en
positie van de Regionale WMO-Adviesraad Drechtsteden. Deze wethouder heeft ook zitting in het bestuur
van de regio. Volgende week heeft Jacques een gesprek met Steven van Die (wethouder Hendrik-IdoAmbacht, ook zitting in hetzelfde bestuur) waarbij dezelfde onderwerpen aan de orde komen. Formeel is de
nieuwe adviesraad nog niet goedgekeurd. Budget is al wel vrijgegeven. Gekeken moet worden hoe dat
vertaald gaat worden naar de lokale raden toe. Er zijn veel gedachtes en ideeën om de regionale raad te gaan
verbreden, ook met het onderwerp jeugd, maar er is ook weerstand bij de lokale raden. Juist ook omdat er
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niet altijd capaciteit is om de lastige onderwerpen onderbouwd te bespreken en er een mening over te
vormen.
Gezien de perikelen binnen de eigen raad wil Jacques op korte termijn een afspraak maken met Trudy, ook
om te laten zien dat we nog ‘in de lucht zijn’. Daarbij aangeven dat we wat vraagstukken hebben rondom de
bezetting van het bestuur en inzet van de bestuursleden, ook vanwege persoonlijke uitdagingen. Maar laten
ze ons niet vergeten als het gaat om participatie en adviesvragen die naar ons toe zouden moeten komen.
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Gisteravond was er een eerste bijeenkomst van de Regionale WMO-Adviesraad Drechtsteden. Vanuit lokale
raden is er wel weerstand tegen samenwerking. Het is nog zoeken naar de juiste omvang en toon.
Inmiddels is er een vacature gepubliceerd voor een vaste voorzitter.
6.

Platform
a. Aanvulling participantenraad/bestuur
Ook als bestuur zitten we in een lastige situatie. De coronamaatregelen maken het ook niet gemakkelijk.
We zien uit naar versoepeling van de maatregelen zodat we elkaar in ieder geval weer fysiek kunnen
ontmoeten.
Waar moeten we iets mee gaan doen op korte termijn? Aanvulling participantenraad. Bas Bor (secretaris
van SVHG) had belangstelling om een keer langs te komen. Leen zal Bas een berichtje sturen als
uitnodiging voor 2 maart.
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b. Contact met burger
1. Website – aanpassing naam, regelen veiligheidscertificaat, facelift, actueel houden
De vraag voor iemand die kan ondersteunen is uitgezet via Judith de Keizer.
2. Kompaspublicaties
- 2 februari met o.a. datum participantenraad en bericht over aandacht afvalstoffenbeleid
- Half februari met o.a. uitnodiging participantenraad.
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7.

Rondvraag
Leen: Compliment aan Jacques. Hij heeft alle Giessenhofbonnen voor bestuur en participanten rondgebracht
in december! Hartelijk dank daarvoor.
Adrie: Heeft gelezen over proeftraject schuldsanering in eigen beheer. Wil voor cliënten in HardinxveldGiessendam weten hoe dit zit. Ondanks dat vanuit Drechtsteden zoveel positieve geluiden kwamen, merkt
Adrie op dat dit bijvoorbeeld in ’s-Hertogenbosch niet goed is gegaan omdat professionele organisaties
buitenspel werden gezet. Als je door de rechter in de schuldsanering komt, moet je naar een commercieel
bureau toe. ’s-Hertogenbosch wilde ook eigen mensen hiervoor inzetten. Deze gemeente werd door de
rechter teruggefloten. Adrie heeft bij Avres veel ellende gezien door de verplichting met een commercieel
bureau te moeten werken. Zij wil zich hier verder in verdiepen.
Jacques stuurt ter informatie nog een artikel naar ons door van Alliantie vrijwillige schuldhulpverlening
Dordrecht.
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Annette: Heeft zich opgegeven voor online workshop Communicatiemiddelen voor Adviesraden via de Koepel,
op 4 februari. Hierin worden de mogelijkheden verkend voor o.a. website, nieuwsbrief en social media.
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8.

Sluiting
We sluiten om 17.10 de vergadering.
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